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Canvi sobre canvi

Sr. Director:
Les societats evolucionen, 

el món canvia, com ha estat 
sempre, és clar. Ara ens diuen 
que tot es mou, que tot canvia, 
i no és del tot cert: ho fan mou-
re tot –una clara imposició–, 
que és diferent. El canvi sobre 
canvi d’una societat occidental 
immadura, capritxosa i malal-
ta que pretén enderrocar tota 
l’herència del nostre passat. 
Ah, i també fer-nos avergonyir 
d’aquest passat, sigui recent 
o no. Disculpeu, però algú ho 
havia de dir.

ASPIRI 

Oliveres solidàries

Sr. Director:
El 26 i 27 de juny vinents fa 

dos anys de l’incendi de la Ri-
bera d’Ebre: va cremar termes 
de la Torre de l’Espanyol, Vine-
bre, Flix, Maials, Llardecans, 
la Granadella i Bovera. No van 
tardar a sortir inciatives solidà-
ries com Rebrotem i iniciatives 
d’oliveres solidàries per mitjà 
de la Fecoll, la Fira de Borges i 
Acudam. A tots ells, mil gràci-
es per la seva solidaritat.

A començaments de maig 
van arribar unes oliveres a 
l’ajuntament del meu poble, 
unes 80 unitats. Després, gràci-
es als mitjans de comunicació, 
em vaig assabentar que eren 
les oliveres solidàries i que 
s’havien pogut reunir gràcies 

a una iniciativa de gent anòni-
ma, que va fer un petit donatiu 
perquè aquestes oliveres arri-
bessin als ajuntaments afec-
tats i els repartissin per la gent 
afectada. A Bovera el dia 12 
de maig es va presentar una 
instància a l’ajuntament per 
demanar com es faria el repar-
timent de les oliveres solidàri-

es. Un mes després, com amb 
totes les instàncies presentades 
a l’ajuntament, encara no ha 
estat resposta.

Però el que és més fort de 
tot és que no hi ha contesta i 
tampoc no hi ha oliveres.

Sabem que una quinzena 
han fet cap a l’escola una per 
a cada nen i cada mestre, una 

magnífica iniciativa que aplau-
dim. Però les altres 65 només 
sabem que l’alcalde les ha do-
nat a una persona del poble 
que ni tan sols va ser afectat 
pel foc.

No són les oliveres que ens 
toqui a cada afectat, és la mala 
gestió i la mala imatge que es 
dona de cara a la societat.

Cap pagès afectat pel foc 
n’ha rebut cap; una molt ma-
la gestió d’unes oliveres que 
va donar gent anònima amb 
el seu granet d’arena de ma-
nera totalment solidària i que 
van anar a parar a mans d’un 
alcalde que només mira el seu 
benefici.

Un AfectAt Pel foc

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a 

La carta deL dia

SR. DIRECTOR:
En aquest punt del calendari, s’ini-

cien unes noves circumstàncies del tot 
engrescadores pel que tenen de positiu.

El solstici d’estiu albira unes noves 
situacions positives a la nostra vida per-
sonal i social. En primer lloc, i molt im-
portant després d’aquesta llarga etapa 
de pandèmia tan extremada, tenim les 
vacunes, la gran davallada de casos de 
Covid i l’alliberament de les mascaretes 
en allò que sembla ser el principi d’una 
recuperació a la nostra vida de relació 
i presència en els actes públics, tot i que 
encara hem de tenir prudència a la nos-
tra vida de relació social i no deixar de 
banda la prevenció pel que fa a les mí-
nimes mesures d’higiene.

D’altra banda, l’acabament del curs 
escolar amb un gran èxit, en què els 
nostres infants i joves acompanyats dels 
docents i equips de prevenció han ha-
gut d’assumir un munt de circumstàn-

cies imposades per la normativa de la 
maleïda pandèmia. Ara, per fi podran 
gaudir de les merescudes vacances, de 
les enyorades colònies d’estiu i activi-
tats lúdiques a tots nivells. Tot allò que 
ha estat el llarg i complicat curs escolar 
mereix tot el meu respecte i admiració, 
ja que soc conscient del gran esforç que 
ha suposat per a tots el dia a dia a l’escola 
en totes les seves instal·lacions i serveis 
propis de la vida escolar. Enhorabona 
als mestres i enhorabona als alumnes, 
que han sabut entendre la situació d’una 
manera magistral amb tots els sacrificis 
que això ha comportat i que ha fet que 
les famílies n’hagin sortit ben parades.

Un altre tema són els indults per als 
nostres polítics, tancats a les presons 
per uns judicis incomprensiblement en 
contra seu, i que per fi són lliures. No 
acaben d’agradar, però, els condicio-
nants que els han imposat, ja que sobre 
ells penja l’espasa de Dàmocles que els 

impedirà fer algunes actuacions en la 
vida política pròpies de les seves ideolo-
gies i manifestar-les massa obertament 
per por de represàlies posteriors. 

Esperem que totes aquestes novetats 
en positiu que ens deparen aquests pri-
mers dies de l’estiu siguin el comença-
ment d’una nova situació que ens dugui 
a una bona entesa entre tots i a pensar 
en el futur d’una manera més esperan-
çadora, tant a nivell personal com so-
cial. En el pla polític encetem una nova 
etapa que pot acabar en concòrdia entre 
governs. Sembla que les autoritats del 
govern central s’adonen que la pluralitat 
és una circumstància i conseqüència de 
la mateixa democràcia i que per això cal 
respectar-la i aplicar en la seva mesura 
les condicions que el poble vota, aprova i 
necessita per confirmar la seva identitat.

Com diu aquella música: “Que tin-
guem sort.” 

Sempre ens serà necessària.

MontSeRRAt SolSonA PÀMPolS. CORBINS

Solstici d’estiu

A DIA d’avui, tothom té molt 
clar (o almenys la majoria de 
la ciutadania) que ens trobem 
immersos en una greu crisi cli-
màtica i que, per acabar amb 
l’escalfament global i les conse-
qüències desastroses d’aquest, 
hem de complir l’objectiu de 
tenir el 100% d’energia reno-
vable per al 2050. Un objectiu 
tant ambiciós com necessari i 
pel qual anem ja massa tard, 
si més no en comparació amb 
altres països europeus.

Ara bé, no es tracta només 
de substituir ràpidament les 
fonts d’energia contaminants 
per unes de netes, sinó tam-
bé de transformar un model 
basat en els grans oligopolis 
energètics i posar al centre la 
ciutadania i el bé comú. S’ha 

de fer d’una manera planifica-
da i tenint en compte tots els 
elements del nostre territori. 

Per posar-nos en situació, 
actualment a Catalunya hi ha 
811 aerogeneradors en fun-
cionament per produir ener-
gia eòlica. Des del 2020 s’han 
presentat diferents projectes 
(actualment en tràmit) per a la 
instal·lació de 846 aerogenera-
dors més, és a dir, més del do-
ble dels que ja hi ha instal·lats. 
D’aquests nous aerogeneradors 
projectats, la meitat s’ubiquen 
en comarques lleidatanes, con-
cretament són 424.

I pel que fa a projectes 
d’energia fotovoltaica, tenim 
tres comarques de Lleida que 
es troben entre les cinc prime-
res de Catalunya pel que fa a 

la superfície projectada per a la 
instal·lació de parcs solars. Li-
dera aquest rànquing el Segrià, 
amb un total de 1.277 hectàre-
es de superfície per a projectes 
fotovoltaics. En tercera posició, 
hi trobem les Garrigues, amb 
814 hectàrees, i en cinquena 
posició al Pallars Jussà, amb 
629 hectàrees projectades.  

Així doncs, queda palès que 
hi ha hagut un augment expo-
nencial dels projectes d’ener-
gies renovables i que gran 
part d’aquests es concentren a 
les comarques de Lleida i del 
Pirineu.         

Després d’un any i mig 
d’aplicació de l’actual decret 
llei 16/2019 de mesures urgents 
per a l’emergència climàtica i 
l’impuls a les energies reno-
vables, es constata que queda 
curt, que no dona resposta a 
totes aquestes necessitats i que 
permet que prevalguin els inte-
ressos econòmics i de les grans 
empreses. Per això, és neces-

sari modificar-lo urgentment i 
que esdevingui l’eina que fa-
ciliti la transició energètica de 
manera ordenada i d’acord amb 
el territori.

Algunes de les mesures que 
creiem que s’haurien d’incloure 
al més aviat possible són: ga-
rantir la participació i codecisió 
del territori, en concret, dels 
ajuntaments; establir criteris 
en l’àmbit de la integració pai-
satgística; protegir els espais 
naturals de valor, essencials 
per a la conservació de la biodi-
versitat; protegir els espais amb 
patrimoni cultural i de memò-
ria; prioritzar la implantació en 
espais ja edificats: equipaments 
públics, canals de regadiu, naus 
industrials, naus agrícoles i ra-
maderes, zones industrials, et-
cètera; prioritzar i fomentar 
la iniciativa local: comunitats 
energètiques i estratègies locals 
per impulsar projectes mixtos 
en què participin els ajunta-
ments (com a sector públic) i 

en els quals també hi puguin 
ser les empreses i la ciutadania 
(com a sector privat) i, final-
ment, protegir els espais agrí-
coles, ramaders i forestals d’alt 
valor, d’acord amb la llei d’es-
pais agraris, que són essencials 
per a la sobirania alimentària.

En paral·lel, és urgent dur a 
terme el debat participatiu so-
bre el Pacte Nacional que ha de 
falcar i difondre el nou consens 
de país per avançar de manera 
decidida cap a un model 100% 
renovable, amb una planifica-
ció territorial que estableixi els 
percentatges territorials de re-
novables (potencials i necessi-
tats) per vincular la producció 
i el consum com a mecanisme 
d’equilibri territorial i també 
d’eficiència de les xarxes de 
distribució i minimitzar, així, 
la pèrdua que es produeix amb 
el transport de l’energia. Cal, 
d’altra banda, desplegar me-
canismes fiscals i de compen-
sació econòmica per a aquells 
territoris que assumeixin més 
càrrega d’instal·lació i produc-
ció energètica. 

No ens podem permetre més 
demores però cal fer les mo-
dificacions legals necessàries 
per fer una transició energètica 
més justa i al servei de la gent.

col·laboració

Sí a les renovables, de manera 
planificada i respectant el territori

Miquel Serra i JauMe berniS
PREsiDEnt i sEcREtaRi DE tRansició 
EcoLògica DE La FEDERació DE LLEiDa 
D’EsquERRa REPubLicana DE cataLunya
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lleida
www.segre.com/lleida

El tripartit ajorna aprovar Torre Salses 
a l’espera de resoldre la seua crisi.

p. 9
L’Avlo s’estrena amb 65 passatgers a 
Lleida i 3.500 en tota la línia.

p. 10

coronavirus Sanitat

Sense mascareta 
pel carrer si hi 
ha 1,5 metres 
entre persones
❘ mADriD ❘ Les mascaretes dei-
xaran de ser obligatòries a 
l’exterior dissabte si es manté 
1,5 metres de distància inter-
personal o quan es vagi amb 
persones convivents, segons 
va ratificar ahir la ministra 
de Sanitat, Carolina Darias, 
després del Consell Interter-
ritorial del Sistema Nacional 
de Salut. No hauran de por-
tar-les els ancians en residèn-
cies amb el 80% de vacunats, 
però sí els treballadors i les 
visites. Continuaran sent 
obligatòries en esdeveni-
ments multitudinaris que se 
celebrin dempeus a l’aire lliu-
re, però no si se celebren es-
tablerts i amb distància, i en 
mitjans de transport públic, 
supermercats, biblioteques i 
altres espais tancats. Per ai-
xò, Darias va dir que sempre 
caldrà portar una mascareta 
a sobre.

S.e.
❘ LLEiDA ❘ Els joves de 30 a 34 anys, 
els nascuts entre el 1987 i el 
1991, podran demanar cita per 
vacunar-se contra la Covid-19 
a partir de dilluns vinent, dia 
28, segons va anunciar ahir la 
secretària de Salut Pública, Car-
men Cabezas, per immunitzar 
com més aviat millor la joven-
tut, davant del “preocupant” 
increment de casos registrats en 
els últims dies a Catalunya entre 
aquest col·lectiu (especialment a 
Barcelona). De fet, Cabezas va 
incidir a demanar “precaució” 
als joves. 

El dijous de la setmana pas-
sada es va obrir el calendari per 
als de 35 a 39 anys i a la provín-
cia de Lleida un de cada qua-
tre ja ha rebut la primera dosi 
(un 25,5%, davant de només el 
10,3% del conjunt de Catalu-
nya). Va remarcar que l’obertura 
de les diferents franges d’edat 
s’ha de fer de forma “progressi-
va i ràpida” i va insistir en la im-
portància de les segones dosis. 

Així mateix, va dir que un 32% 
dels casos detectats a Catalunya 
són de la variant delta, que re-
gistra una transmissibilitat un 
67% superior, i que podria ser la 
dominant en poques setmanes.

Cabezas va destacar que Ca-
talunya va superar dimarts els 
sis milions de dosis inoculades 
des de l’inici de la campanya, 
amb un rècord de 116.000 un 
dia. Un 49,1% de la població ca-
talana ha rebut almenys una in-
jecció i un 31,2%, la pauta com-
pleta. A Lleida són un 50,9% i 
un 34,7%, respectivament. 

Va detallar que aquesta set-
mana han rebut 602.550 dosis 
amb 497.250 de Pfizer, 83.800 
d’AstraZeneca i 21.500 de Jans-
sen. Va afirmar que més del 
84% de les persones de 60 a 69 
anys té almenys una injecció i 
un 81% els de 50 a 59. Davant 
d’aquest “bon ritme”, va esti-
mar que entre final d’agost i 
principi de setembre s’assolirà 
la immunitat de grup (un 70% 
de la població) a Catalunya i va 
apuntar que s’assolirà aquest 

Els joves de 30 a 34 anys podran 
demanar cita dilluns per vacunar-se
Cabezas considera que s’assolirà la immunitat de grup a finals d’agost o principis 
de setembre || Un 32% dels positius a Catalunya són de la variant delta

dadeS de la covid-19
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Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran

CASoS ConfirmAtS Amb PCr/tA ingrESSoS hoSPitALAriS DEfunCionS

Des de l’inici de la pandèmia
lleida

CASoS                         45.691
mortS 818(2)

immunitzAtS         34,7%

catalunya

CASoS                    698.729
mortS                       22.254
immunitzAtS          31,2%

eSpanya

CASoS                     3.773.032
mortS                               80.748
immunitzAtS                31,9%

món

CASoS                       179.258.465
mortS                               3.884.611
immunitzAtS                       10,20%

DAtA riSC DE rEbrot rt(1) inCiDènCiA ACumuLADA 
En 14 DiES

vACunAtS PrimErA 
DoSi % PCr/tA PoSitivES

LLEiDA pirinEu LLEiDA pirinEu LLEiDA pirinEu LLEiDA pirinEu LLEiDA pirinEu

13/06-21/06 38 32 0,90 1,09 40,94 28,86 18.043 3.209 1,87 1,85
06/06-12/06 53 31 1,09 0,87 47,45 34,63 13.496 2.424 2,26 1,07
30/05-05/06 45 59 0,79 1,18 56,12 49,06 6.375 1.187 2,14 1,44 

(1) Taxa de reproducció efectiva del virus         Font: Departament de Salut

(2) 828 segons l’estadística d’AQuAS

n El ritme de vacunació a la 
província de Lleida és supe-
rior al del conjunt de Catalu-
nya i ja són vuit les comarques 
lleidatanes en les quals més 
de la meitat de la seua po-
blació han rebut la primera 
dosi. Les úniques que enca-
ra no assoleixen aquesta fita, 
malgrat que per poc, són el 
Pla d’Urgell, amb un 49,2%, 
la Segarra (48,8%), el Solso-
nès (48,6%) i la Val d’Aran 
(47.6%). Per contra, l’Alta 
Ribagorça lidera el rànquing 
amb un 58,3%, i la segueixen 
les Garrigues (57,9%), el Pa-

llars Jussà (55,3%), la Nogue-
ra (51,5%), el Pallars Sobirà 
(50,8%), el Segrià (50,7%) i 
l’Urgell (50,3%).

En un altre ordre, els espais 
d’aïllament habilitats per als 
que no tenen on passar el con-
finament acullen 72 persones, 

però només 4 són positives i la 
resta, contactes estrets

D’altra banda, Educació va 
notificar ahir l’última dada 
d’afectació de la pandèmia en 
els centres d’aquest curs. A 
les comarques de Lleida, va 
acabar amb només 6 classes 
confinades i 181 estudiants i 
docents en quarantena, quan 
en el moment àlgid de la pan-
dèmia a la tardor van arribar 
a ser 174 i més de 4.100.  El 
departament va destacar tam-
bé que un 98,9% dels col·legis 
s’han mantingut obert tot el 
curs.

a lleida

més del 50% de població vacunada en vuit comarques

percentatge en primera dosi 
“una mica abans”.

D’altra banda, va assenyalar 
que Catalunya és la comunitat 
autònoma que més descàrre-
gues acumula del certificat Co-
vid Digital UE, amb, 681.000 
documents: 658.000 certificats 
de vacunació, 22.000 de recu-
peració de la malaltia i prop de 
mil de prova diagnòstica amb 

resultat negatiu. La secretària 
de Salut Pública va indicar tam-
bé que sols un 1,1% del total 
de casos (7.299 persones) s’han 
reinfectat.

Quant als indicadors epidemi-
ològics, Salut va notificar ahir 
904 positius a Catalunya, dels 
quals 12 al pla de Lleida i 6 a 
l’Alt Pirineu i Aran, i 4 defunci-
ons, cap a Lleida. Els ingressats 

baixen en 8 (417, dels quals 17 
són de Lleida) i en 11 a les UCI 
(143). 

La velocitat de transmissió 
del virus o Rt a Catalunya puja 
a 1,13 i el risc de rebrot a 96. 
Les xifres a la regió sanitària 
de Lleida són millors, amb una 
Rt de 0,90 i un risc de rebrot de 
38. Al Pirineu són d’1,09 i 32, 
respectivament.

cobertura
més del 80% de les 
persones d’entre 50                          
i 69 anys ja ha rebut 
almenys una dosi

centreS educatiuS
El curs va tancar finalment 
amb 6 classes confinades, 
quan van arribar a ser 174 
en el pic de la pandèmia

La variant delta 
infecta en segons
❘ SyDnEy ❘ Un brot a Sydney, 
Austràlia, ha revelat la capa-
citat de la variant delta per 
contagiar en pocs segons. 
N’hi ha prou amb un contac-
te fugaç per a la transmissió 
d’aquest tipus viral, afirmen 
les autoritats sanitàries aus-
tralianes, després d’estudiar 
cadenes de contagis.

A judici dos metges 
per una mort
❘ mADriD ❘ La Fiscalia ha de-
nunciat dos metges d’una re-
sidència pública de Madrid 
per homicidi imprudent i un 
d’ells, també per intrusisme, 
al no tenir homologat a Espa-
nya el seu títol de Medicina, 
arran de la mort d’una anci-
ana a qui no van aplicar el 
protocol Covid.

immunes 15 milions 
d’espanyols
❘ mADriD ❘ Espanya assolirà 
aquesta setmana els 15 mi-
lions de persones vacunades 
amb pauta completa i el 50% 
de població comptarà amb, 
almenys, una dosi, va avan-
çar ahir la ministra de Sani-
tat, Carolina Darias. “És la 
millor campanya de vacuna-
ció de la història.” 
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el vehicle elèctric que ha comprat l’ajuntament de Tremp.

ajuntament De tremp

x. rodríguez
❘ tremp ❘ L’ajuntament de Tremp 
ha comprat un vehicle elèctric 
que posarà a disposició dels tu-
ristes i els veïns perquè puguin 
llogar-lo i utilitzar-lo per des-
plaçar-se pel municipi. Aques-
ta és una iniciativa pionera a 
Catalunya. 

El segon tinent d’alcalde, An-
toni Flores, va explicar que l’ob-
jectiu és que aquest vehicle es 
destini en principi al personal 
del consistori i, fora de l’horari 
laboral, poder donar-li també 
un “ús turístic”.

En aquest sentit, Flores va as-
senyalar que des de l’ajuntament 
estan estudiant ara com gestio-
nar aquest nou servei municipal 
i de quina manera s’articularà 
el lloguer d’aquest cotxe. De la 
mateixa manera, va apuntar que 
han mantingut converses amb 
la cooperativa Som Mobilitat, 
que ofereix serveis per compar-
tir vehicles elèctrics. Flores va 
destacar que l’objectiu d’aquest 
projecte és “fomentar la mobili-
tat sostenible” al municipi.

El vehicle, un model Nissan 
Leaf, s’ha adquirit per mitjà de 
l’Associació Catalana de Muni-
cipis (ACM) i ha comportat una 

Tremp compra un cotxe elèctric  
que llogarà a turistes i veïns
Es destinarà al personal de l’ajuntament i busquen com donar-li un “ús turístic”

municipis mobilitat

inversió d’uns 30.000 euros. No 
obstant, Flores va apuntar que 
la meitat del cost s’ha finançat 
a través d’una subvenció de la 
conselleria d’Empresa, en el 
marc del pla de foment del tu-
risme. El segon tinent d’alcalde 
va recordar que la Policia Lo-
cal de la capital del Jussà també 
compta amb un vehicle híbrid 
des de començaments d’aquest 
mateix any.

Així doncs, cal recordar que 

Tremp ja disposa de punts de 
recàrrega per als vehicles elèc-
trics, de la mateixa manera que 
molts altres municipis del Pi-
rineu i del pla. 

Per la seua part, altres ajun-
taments de la demarcació, com 
ara Vilaller, han optat per-
què els seus veïns provin un 
d’aquests cotxes i tindran un 
model elèctric a la seua dispo-
sició durant tres mesos (vegeu 
el desglossament).

Vilaller n’espera 
un altre de cedit 
perquè el provi  
la població local
■ Vilaller espera rebre 
un vehicle elèctric que la 
companyia automobilísti-
ca Hyundai cedirà al mu-
nicipi perquè els veïns el 
provin. L’alcaldessa, Ma-
ria José Erta, va explicar 
ahir que preveuen que 
aquest cotxe arribi durant 
les setmanes vinents. Va 
apuntar que des de fa un 
mes disposen del punt de 
càrrega per a aquests au-
tomòbils. Com va avançar 
SEGRE, els veïns majors 
de 27 anys podran reser-
var aquest cotxe, de la 
sèrie Kona, i conduir-lo 
durant un dia. Per tornar 
a conduir-lo hauran d’es-
perar-se almenys un altre 
dia. L’ajuntament aposta 
per aquesta iniciativa per 
donar a conèixer aquests 
vehicles i fomentar la mo-
bilitat sostenible.

El CEEILleida suma enguany cinc noves empreses
❘ lleiDa ❘ El Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEILleida) 
ha incorporat 5 noves empreses enguany i l’índex d’ocupació 
ha pujat al 73%. Aquestes han creat 28 nous llocs de treball. 
Al viver operen un total de 38 empreses, que generen 152 llocs 
de treball. A la reunió d’ahir del consell directiu es va aprovar 
el tancament de comptes del 2020, que es va saldar amb un 
benefici de més de 72.000 euros.

Solé i Crespín debaten sobre la despoblació
❘ lleiDa ❘ El nou delegat de la Generalitat a Lleida, Bernat Solé, 
i el subdelegat del Govern central, José Crespín, es van reunir 
ahir i van abordar temes com la campanya agrària, la despo-
blació, la reactivació econòmica o el control de la pandèmia.

Aran presenta el pla per a la regeneració de pastures
❘ vielha ❘ El Conselh d’Aran va presentar ahir el Pla Estratègic 
de Gestió Sostenible del Règim de Foc als ajuntaments i EMD 
del territori. L’objectiu és la regeneració de les pastures i el 
control de les poblacions d’arbustos per evitar la degradació 
del paisatge i reduir el risc d’incendis.

Tàrrega planteja instal·lar càmeres contra l’incivisme
❘ tàrrega ❘ Tàrrega s’està plantejant instal·lar càmeres de vigilància 
en zones de la ciutat per lluitar contra l’incivisme. Així ho va 
assegurar l’edil de Governació, Núria Robert, en declaracions a 
Ràdio Tàrrega, i va lamentar haver de destinar recursos públics 
“a combatre accions fetes per una minoria”.

Tornabous demana acollir un ple del Parlament
❘ tornabous ❘ Tornabous ha aprovat una moció de la CUP per 
demanar al Parlament que celebri un ple al municipi, on va 
nàixer Lluís Companys. Això arriba després que el Parlament 
ratifiqués que la legislatura que va començar el 6 de desembre 
del 1932 sigui considerada com la primera de la cambra catalana.

❘ lleiDa ❘ El vicepresident de la 
Generalitat i conseller de Polí-
tiques Digitals i Territori, Jordi 
Puigneró, es va comprometre 
ahir que “en el primer pressu-

post que aprovi aquest Govern 
hi hagi la dotació pressupostà-
ria per fer arribar la fibra òp-
tica de la Generalitat al 100% 
dels municipis de Catalunya”. 

El primer pressupost del Govern, 
per acabar la xarxa de fibra òptica
Puigneró diu que aquesta legislatura s’acabarà d’implantar el 5G

tecnologia finançament

També va prometre culminar en 
aquesta legislatura el desplega-
ment del 5G. A més, va anunciar 
“el llançament de la pròxima 
constel·lació de nanosatèl·lits 
entre finals del 2021 i principis 
del 2022”, després de posar en 
òrbita el primer al març. Així 
mateix, Puigneró va defensar 
“una nova cultura de la mobili-
tat i el seu finançament”, basada 
en els principis de “qui menys 
contamina i qui més utilitza” el 
transport públic “menys paga”. 
A més, va reivindicar el traspàs 
complet de Rodalies.

Més bona connexió a Naut Aran
D’altra banda, Telefónica ha 

ampliat la seua xarxa de fibra 
òptica a Naut Aran i la conne-
xió a internet d’alta velocitat ja 
arriba a Salardú, Arties, Gessa 
i Unha. A Garòs es va posar en 
marxa el mes de desembre pas-
sat i la previsió de la companyia 
és estendre-la al llarg dels mesos 
vinents a altres nuclis d’aquest 
municipi. Ara només queden 
pendents del desplegament Ba-
gergue, Tredòs i Baqueira.

Castellserà vota que 
el 22 de juliol sigui 
festiu el 2022

municipis

❘ castellserà ❘ Un total de 63 
veïns de Castellserà han ele-
git el dia 22 de juliol com a 
segon festiu local del munici-
pi per al 2022, mentre que 24 
van optar pel dia 9 de maig. 
També hi va haver 4 vots 
nuls. Així doncs, aquest és 
el balanç de la consulta po-
pular telemàtica impulsada 
per l’ajuntament per escollir 
el segon dia festiu local (el 
primer serà el 20 de gener, 
Sant Sebastià).

La Seu estrena un 
expenedor de bosses 
compostables

residus

❘ la seu ❘ La Seu d’Urgell dis-
posa, des del cap de setmana 
passat, d’una màquina expe-
nedora de bosses composta-
bles per a les escombraries 
dels veïns del nord de la co-
marca. Es troba a l’encreua-
ment entre els carrers Major 
i Jueus de la capital de l’Alt 
Urgell. Per utilitzar aquesta 
màquina, segons va informar 
RàdioSeu, és necessària una 
targeta que la Mancomunitat 
d’Escombraries de l’Urgellet 
entregarà als usuaris.
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Envieu els actes d’agenda a: 
cercle@segre.com 
Més informació a

exposicions
i galeries

lleida
turó de la seu vella. 973 230 653.   
www.turoseuvella.cat.
Museu de lleIda dIOCesÀ I COMarCal. 
Sant Crist, 1. 973 283 075.
dIpòsIt del pla de l’aIgua. Múrcia, 10. 
973 211 992.
Museu de l’aIgua. Av. Miquel Batllori, s/n. 
973 211 992. 
Museu de l’autOMOCIó rOda rOda. 
Santa Cecília, 22. 973 212 635.
Museu d’art JauMe MOrera. Major, 31. 
973 700 419. 
Museu d’art MOrera. exposicions tem-
porals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.
Museu hIstòrIC MunICIpal. Pl. Paeria, 
I. 973 700 394.
Centre d’art la panera. Pl. de la Panera, 
2.  973 262 185 / 973 700 399.
Castell dels teMplers. Turó de Gardeny, 
s/n. 973 700 319.

comarques
AGrAMunT. Fundació espai guinovart.  Pl. 
del Mercat s/n. 973 390 904. 

museus AGrAMunT. Casa Museu de poesia visual 
lo pardal.  Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718 
/ 973 391 089. 
ALMACELLES. Museu d’arquitectura i 
urbanisme Josep Mas dordal. Pitàgores, 
2. 973 742 001.
ArTESA DE LLEIDA.  Museu local  arqueològic.  
Castell, 3, 973 167 162.
ArTESA DE SEGrE. Museu del Montsec. 
Carnisseries, 5. 973 400 013.
BALAGuEr. Museu de la noguera. Pl. Comtes 
d’urgell, 5. 973 445 194.  
BASSELLA.  Museu de la Moto. Ctra.  
C-14, km 134. 973 462 731.
TorrEBESSES. Centre d’interpretació de 
la pedra seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.
LES BorGES BLAnquES. Museu de cal pauet. 
Carrer Marquès d’olivart,7. 619 972 250.
CASTELLDAnS. Museu de l’Oli i del Món 
rural. Empit, 9. 973 120 002.
LA CEnTrAL DE CAPDELLA.  Museu hidroelèctric 
de Capdella.  Carrer Únic s/n. 973 663 001. 
CErVErA. Museu Comarcal de Cervera. 
Major, 115.  973 533 917.
CoLL DE nArGó. Museu dels raiers. Carrer 
del roser s/n. 973 383048/636 417678

CoLL DE nArGó. Museu dels dinosaures 
sala límit k-t. Carrer de la unió, 10. 973 
383048/636 417678
ESTErrI D’ÀnEu. ecomuseu de les valls 
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436. 
GErrI DE LA SAL. Museu de gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040.
GóSoL. Museu picasso. Pl. Major, 1. 973 370 035.
GuISSonA.  Museu eduard Camps.  Pl. Vell-
Plà, 1. 973 551 414. 
ISonA. Museu de la Conca dellà. Museu, 
7. 973 665 062.
LInyoLA. Museu pedrós.  Salmerón, 11. 
973 575 084. 
LLESSuI.  ecomuseu els pastors de la vall 
d’Àssua.  Escoles de Llessui s/n. 973 621 798. 
MoLLEruSSA. espai Cultural dels Canals 
d’urgell. Av. Jaume I, baixos. 973 603 997.
MoLLEruSSA. Museu dels vestits de paper. 
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.
EL PonT DE CLAVEroL. Museu dels raiers. 
Únic, s/n. 973 681 493.
PonTS.  Museu Francesc Boncompte.  Av. 
Catalunya, 11. 973 460 085.
rIBErA DE CArDóS. Museu de les papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

SALÀS DE PALLArS. CIaC. Botigues museu.  
De les Escoles, 2.  973 676 266 / 973 676 003.
LA SEu D’urGELL. Museu diocesà d’urgell. 
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.
SoLSonA. Museu diocesà i Comarcal. Pl. 
Palau I. 973 482 101.
TÀrrEGA. Museu Comarcal de l’urgell. 
Major, 11. 973 312 960.
TrEMP. Museu Comarcal de Ciències naturals. 
Passeig del Vall, 13.  973 653 470.
TuIxÉn. Museu de les trementinaires. Pl. 
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.
VIELHA. Museu dera val d’aran. Major, 26.  
973 641 815.

castells

I n f o r m a c i ó  i  r e s e r v e s  a l  t e l è f o n :  
973 402 045.  www.castellsdelleida.com
Castell de MOntsOnís (noguera).
Castell de MOntClar (urgell).
Castell de FlOreJaCs (Segarra).
Castell de les pallargues (Segarra).
Castell de Mur (Pallars Jussà).
Castell de vICFred (Segarra).
Castell d’arBeCa (Garrigues).Festival Maldant la Pedra.

Caixaforum. lleiDa. BlonDel, 3.

apollo 11. amb un simulador de 
llançament i documents sonors i 
gràfics, recrea el viatge a la lluna, 
la gesta de tres astronautes el juliol 
de 1969. Fins al 25 de juliol.

fundaCió Vallpalou. lleiDa.

Geométricas. Pere Bellès mostra 
que l’empremta de l’home és ge-
omètrica; en camps, ciutats i cons-
truccions. Fins al 30 de juliol.

museu arq.i urbanisme. almacelles.

màrius: pintor de terra, aigua i 
llum. mostra d’aquarel·les en di-
ferents formats del poeta i pintor 
lleidatà màrius carretero, amb la 
qual la seua família i el museu li re-
ten homenatge. Fins al 31 de juliol.

museu de CerVera. cervera.

dones: ficcions i realitats. la 
complicada relació entre els mo-
dels de feminitat normatius i la re-
alitat. Fins al 5 de setembre.

fundaCió GuinoVart. agramunt.

Guinovart després de Guinovart. 
mostra que vincula l’obra de guino-
vart a la d’artistes com Jordi alca-
raz, Frederic amat, alfons Borrell, 
Josep maria camí, tono carbajo, 
germán consetti, Jordi Fulla, an-
toni llena, anna llimós, laia noal, 
guillermo Pfaff, gerard sala i guim 
tió. Fins al 12 de setembre.

museu de lleida. sant crist, 1

les guerres a Catalunya entre 
1635 i 1714.  una trentena de 
gravats i el quadre Setge d’Alguai-
re recentment adquirit pel museu 
conformen aquesta mostra. Fins al 
12 de setembre.

fundaCió soriGué. planta. comPlex 
la Plana Del corB, c-12, Km 162.

in the beggining was... la prime-
ra exposició permanent a europa 
de l’artista japonesa chiaru shiota.
Permanent.

gastronomia

13.00
agramunt. Passeig. 5 €

paella de sant Joan
agramunt aposta per recuperar la 
tradicional Paella de sant Joan soli-
dària, però es respectaran totes les 
mesures sanitàries. el preu inclou 
una ració d’arròs, panet i torró, i es 
repartirà en dos torns per evitar 
aglomeracions.

sortides

10.00
castellDans. mas De melons. c. interP.

un hotel per a insectes
la reserva natural mas de melons 
acull el taller familiar Fem un ho-
tel per als insectes, dirigit al públic 
familiar, que té el punt de trobada 
al mateix centre d’interpretació 
d’aquest espai protegit. reserves: 
648 199 272.

11.00
taüll, vall De Boí. taüll organics.

la floració de l’àrnica
la firma taüll organics organitza 
visites guiades als camps d’àrnica i 
plantes medicinals d’alta muntanya. 
la recaptació es destinarà íntegra-
ment a l’ong reforesta, que treballa 
contra la desertificació i en d’altres 
projectes mediambientals.

música

20.00
el Palau D’anglesola. PoliesPortiu.

els pets tornen a ponent
el Palau d’anglesola celebra l’arriba-
da de l’estiu amb la incombustible 
banda els Pets i la seua gira 20/20, 
amb la qual celebren els 35 anys 
d’escenaris recordant les seues mi-
llors 20 cançons, de les més recents 
a les més antigues.

19.00
la PoBla De segur i talarn.

música al festipallars
el Pallars Jussà recupera la festa del 
FestiPallars, amb un cicle itinerant 
de concerts. avui a la Pobla actuen 
mercè i arnau i Fugint del silenci, i 
en talarn a les 20 h, adrenalina i ra-
mones & mazmorras.

la vall de Boí   
estrena un programa 
d’itineraris guiats

avui recoManeM

11.00
erill la vall. 
riBagorça.  
c. i. romànic.

Des d’avui i fins diumenge el centre del 
romànic de la vall de Boí proposa un cicle 
d’itineraris guiats pels pobles de la vall de 
Boí, per descobrir les seues esglésies romà-
niques i l’entorn excepcional. avui visiten 
taüll i Barruera al matí i erill la vall i Dur-
ro a la tarda. És gratuïta per a menors de 
10 anys, i per als adults costa 3 euros cada 
itinerari. no inclou l’entrada al temple. És 
necessària la reserva prèvia i les places són 
limitades.

L’església de Sant climent de Taüll.
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